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Open Stelsel: het perspectief



Services in de basis
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De DSO waardeketens



• Basis voor innovatie door eenieder, derden kunnen slimme(re) 

oplossingen realiseren.

• De markt krijgt een level playing field voor waarde toevoegende 

functionaliteit.

• Maar ook de complexiteit!

• Eigen toepassingen zijn referentie-implementaties, de overheid wordt 

een platform aanbieder.

Het bouwen van een API is laagdrempelig en gemeengoed bij ontwikkelaars. 
Dit heeft een enorme potentie als we het gebruik weten te verbreden.

Open Stelsel: 4e waardeketen



Open Stelsel: een waardeketen



Oriënteren >            Aansluiten >               Gebruiken

Open Stelsel: een waardeketen



Oriënteren 1/2
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• Informatiepunt Leefomgeving

https://iplo.nl/

• DSO globale informatie

https://iplo.nl/digitaal-stelsel/

• Ontwikkelaarsportaal

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/

• Aan de slag met de Omgevingswet

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/

• Webcolleges & webinars

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/webinar-

training/webcolleges-webinars/

https://iplo.nl/
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/webinar-training/webcolleges-webinars/


Oriënteren 2/2
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• API en URI strategie

https://iplo.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/standaarden/api-en-uri-strategie/

• Fair use policy (throttling)

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/services/fai

r-use-policy/

• API Key aanvragen!

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/formulieren

/api-key-aanvragen-0/

Neem de tijd!

https://iplo.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/standaarden/api-en-uri-strategie/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/services/fair-use-policy/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/formulieren/api-key-aanvragen-0/


Probeer de gebruikerstoepassing

19/1/22



Context
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• DSO is data-, metadata- en regelgestuurd.

• Werken met indirecte referenties in API’s.

• Begrippen: bijvoorbeeld activiteit versus werkzaamheid.

https://stelselcatalogus.omgevingswet.overheid.nl/home

• Toepasbare Regels

https://iplo.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/standaarden/sttr-imtr/

• Presentatie over STTR

https://iplo.nl/publish/pages/162385/introductie_sttr_20190118_1_1.pptx

• Actuele content

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-

stelsel/beschikbare-informatie-oefenomgeving/

https://stelselcatalogus.omgevingswet.overheid.nl/home
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/standaarden/sttr-imtr/
https://iplo.nl/publish/pages/162385/introductie_sttr_20190118_1_1.pptx
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/beschikbare-informatie-oefenomgeving/


Registratie Toepasbare Regels (RTR)
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https://pre.omgevingswet.overheid.nl/registratie-toepasbare-regels/

http://toepasbare-
regels.omgevingswet.overheid.nl/00000001001876387000/id/concept/IndieningsvereistenVergunningnl.imow-
gm0599.activiteit.AanvraagOpBouwwerken

https://pre.omgevingswet.overheid.nl/registratie-toepasbare-regels/


Aansluiten: API-register
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Open Stelsel voor Derden
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Vergunningscheck API
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https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/api/uitvoeren-services/

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/api/uitvoeren-services/


Gebruik: Welke API’s waar?
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https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/beschikbare-
api-services/

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/beschikbare-api-services/


Gebruik: JSON voor ontwikkelaars
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• API’s die lezen:

• API-key via formulier aan te vragen

• API’s die schrijven: VerzoekIndienen

• OpenID Connect / Oauth2

• Separate handleiding (op aanvraag)

• Eerst registreren applicatie om client_id te verkrijgen

• Formele koppelvlakken: Digikoppeling/PKIO

Authenticatie



Samenvattend: Van API naar toepassing
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1. Inlezen op DSO context.

2. API Key aanvragen.

3. Proefapplicatie bepalen. B.v. /conclusie/_bepaal van TPR 

Uitvoeren.

4. De /health resource gebruiken om te zien of API ‘up-and-running’ 

is.

5. In de RTR kijken of en waar relevante content is.

6. In de gebruikerstoepassing het scenario naspelen.

1. Goed de vragen op de antwoorden onthouden

7. ‘Postman’ erbij nemen en met de API het scenario naspelen.

Goed samenspel business analist en 
ontwikkelaar!



Samenvattend Open Stelsel

• Alle API’s zijn beschikbaar via het Ontwikkelaarsportaal.

• DSO Context (kennis) nodig om ze te kunnen toepassen.

• API’s functioneren pas met de juiste content.

• N.B. Veel API’s gericht op de formele koppelvlakken (STAM, STTR, 

STOP) die alleen voor aansluiting Bevoegd Gezag relevant zijn.

• Documentatie geschreven per API maar (nog) niet als geheel (geen 

gerichte HOWTO’s).

• DSO heeft (nog) geen volledige dienstverleningsorganisatie rond het 

Open Stelsel. Neem contact op!

Wel: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/storingen-onderhoud-release-

informatie/

https://iplo.nl/digitaal-stelsel/storingen-onderhoud-release-informatie/


Vragen?…



Bedankt voor jullie interesse!

bas.crompvoets@minbzk.nl
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